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ที่ NCH 015 / 2559
วันที่ 14 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
2. รายงานประจาปี 2558 และรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม
3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4.6 (แบบรายงานการเพิ่มทุน)
(พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7
(พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2559)
5. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
11. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้วยคณะกรรมการบริ ษัท เอ็น .ซี. เฮ้าส์ ซิ่ง จากั ด (มหาชน) ได้ มีม ติให้ กาหนดวั น ประชุม สามั ญผู้ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2558 ได้ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น พฤหั สบดี ที่
23 เมษายน 2558 โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุ ม สามัญผู้ถือหุ้ น
ประจาปี 2558 ดังกล่าว
การลงมติ หากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น จะรั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2558
ดัง กล่ า ว จะต้ องลงมติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ม าประชุ ม และมี สิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 และรายงานประจาปีของ
คณะกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนิ นงานของบริ ษั ท ในรอบปี 2558 และรายงาน
ประจาปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบ
ปี 2558 และรับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ใน
รายงานประจาปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ รายงานและงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2558)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจ่ายปันผลดังนี้
4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจาก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ”) มาตรา 116 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้ต้องมีทุนสารองมากกว่านั้น ดังนั้น บริษัทจึง
จาเป็นต้องดาเนินการจัดสรรกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 6,500,000 บาท สาหรับ
ผลประกอบการปี 2558 รวมเป็นเงินทุนสารองสะสมจานวน 66,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ
5.56 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
และสารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาการจ่ายเงิน
ปันผลโดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก จากผลการดาเนินงานในปี 2558
ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกาไรสุทธิจานวน 124,927,171.37 บาท บริษัทจึงมีความ
ประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลจากผลการดาเนินงานตั้ง แต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31
ธั น วาคม 2558 ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ส าหรั บ หุ้ น จ านวน 1,185,985,052 หุ้ น ซึ่ ง เป็ น หุ้ น ที่
ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นจานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 65,888,058.44 บาท ใน
อัตราหุ้นละ 0.0555555555518081 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.64 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และ

สารองตามกฎหมายของงบการเงินรวมตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทกาหนดไว้ โดยจ่ายปัน
ผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วนและเงินสดบางส่วน ดังนี้
1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจานวนไม่เกิน 59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท ให้แ ก่ผู้ถื อ หุ้น ของบริษัท ในอัต รา 20 หุ้น เดิม ต่อ 1 หุ้น ปัน ผล คิดคานวณเป็นเงิน
เท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่า เงินปันผลประมาณ 59,299,252.60 บาท ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
การจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
2) จ่า ยปัน ผลบางส่ว นเป็น เงิน สดในอัต ราหุ้น ละ 0.00555555555180808 บาท หรือ คิด เป็น
มูลค่าประมาณ 6,588,805.84 บาท
ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ปี 2558 (บาท)
124,927,171.37
6,500,000.00
118,427,171.37

กาไรสุทธิ (งบการเงินรวม)
หัก สารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
(หุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ว 1,185,985,052 หุ้น)
รวมปันผลจ่ายทัง้ สิ้น (บาท)
65,888,058.44
อัตราปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
0.0555555555518081
อัตราปันผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ
ร้อยละ 55.64

ปี 2557 (บาท)
114,065,789.61
5,900,000.00
108,165,789.61
43,881,446.92
0.037
ร้อยละ 40.57

ในการนี้ บริษัทกาหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลดังกล่าวทั้งที่เป็นเงินสด
และเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท
ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กาหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียด

วันที่

วันขึ้นเครื่องหมาย XD
ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล
(Record Date)
ปิดสมุดทะเบียน
จ่ายเงินปันผล

10 มีนาคม 2559
14 มีนาคม 2559
15 มีนาคม 2559
9 พฤษภาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น สมควรเสนอให้ที ่ป ระชุม ผู ้ถือ หุ้น อนุม ัติ
การจัด สรร เงิน ก าไรสุท ธิป ระจ าปี 2558 และอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต ราหุ้ น ละ
0.0555555555518081 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 65,888,058.44 บาท
และกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14
มีนาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอน
หุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกาหนดจ่ายปันผลทั้งที่เป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัทใน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจาก
ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การลงมติ มติใ นวาระนี้ จะต้อ งได้ รับ การอนุมั ติด้ วยคะแนนเสี ยงข้า งมากของผู้ถื อหุ้ นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4.2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นาออกจาหน่าย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท มีค วามประสงค์แ ละเห็น สมควรที่จ ะจ่า ยปัน ผลทั้ง ที่ เ ป็น เงิน สด
และเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงต้องดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ปัจจุบันทุนจด
ทะเบียนที่เหลืออยู่ของบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นาออกจาหน่ายจานวน 14,014,948 หุ้น ซึ่งเป็น
หุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ซึ่งปัจจุบัน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวสิ้ นอายุไปแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136
แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ได้กาหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว
โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจาหน่ายและได้รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
เว้นแต่ กรณีหุ้นที่ยังไม่ไ ด้ออกจาหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด บริษัทจึงต้องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน
14,014,948 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน
1,185,985,052 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท จานวน 14,014,948 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ หุ้น อนุมัติก ารลด
ทุน จดทะเบีย นบริษ ัท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 1,200,000,000 บาท เป็น ทุน จด
ทะเบียนจานวน 1,185,985,052 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัทจานวน
14,014,948 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
การลงมติ มติใ นวาระนี้จ ะต้อ งได้รับ การอนุมัติด้ว ยคะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่า สามในสี่ข อง
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะดาเนินการลดทุนจดทะเบี ยนของบริษัท
โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นาออกจาหน่ายทั้งหมดตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ในระเบียบวาระที่ 4.2 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดาเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

1,185,985,052 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าสิบ
สองบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น

1,185,985,052 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าสิบ
สองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,185,985,052 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าสิบ
สองหุ้น)
-

หุ้น ( - )”

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นอนุมัติการ
แก้ ไขหนัง สื อบริ คณห์สนธิข องบริ ษัท ข้อ 4. เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บการลดทุน จดทะเบี ยน โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4.4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล หลังจากที่ได้ทาการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
นาออกจาหน่าย บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 59,299,253 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 1,185,985,052 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,245,284,305 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญจานวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล
เป็นหุ้นสามัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนบริษัทอีกจานวน 59,299,253 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,185,985,052 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,185,985,052 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน
1,245,284,305 บาท แบ่งออกเป็น 1,245,284,305 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4.5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่อ งจากการที่ บริ ษัท จะด าเนินการเพิ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริษั ท
ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 4.4 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดาเนินการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้ แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตาม
คาสั่งของนายทะเบียน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
จานวน

1,245,284,305 บาท

(หนึ่ ง พั นสองร้อ ยสี่ สิบ ห้ า ล้า นสอง
แสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าบาท
ถ้วน)

แบ่งออกเป็น

1,245,284,305 หุ้น

(หนึ่ ง พั นสองร้อ ยสี่ สิบ ห้ า ล้า นสอง
แสนแปดหมื่นสีพ่ ันสามร้อยห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึ่งบาท)

1,245,284,305 หุ้น

(หนึ่ ง พั นสองร้อ ยสี่ สิบ ห้ า ล้า นสอง
แสนแปดหมื่นสีพ่ ันสามร้อยห้าหุ้น)

โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

( - )”

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นอนุมัติการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ ที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ด้วยการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนจานวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.4 ข้างต้น ตามลาดับ จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษั ทดังกล่าว จานวน 59,299,253 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทในอัตราจัดสรร 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคานวณเป็นเงินเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น
รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 59,299,252.60 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่
สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05
บาท
ทั้งนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ จ่ า ยปั น ผลดั ง กล่ า ว ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากั ด เพี ย ง (1) การก าหนด
ระยะเวลาการจ่ายปันผล การเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record
Date) รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผล
ดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคาขออนุญาตต่าง ๆ คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่
จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคาขอ
อนุญาตต่าง ๆ คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ แบบรายงานการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
บริษัทกาหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลดังกล่าวทั้งที่เป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญ
ของบริษัทในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่
แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัด สรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 59,299,253 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคานวณเป็นเงินเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น
รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 59,299,252.60 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่

สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05
บาท และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอานาจพิจารณากาหนด
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
การลงมติ มติใ นวาระนี้ จะต้อ งได้ รับ การอนุมั ติด้ วยคะแนนเสี ยงข้า งมากของผู้ถื อหุ้ นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อหมุนเวียนในบริษัท และพัฒนา
โครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2559 และต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ ต่ากว่าแหล่ง
เงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมีความจาเป็นที่จะต้องระดม
เงินทุนโดยการออกหุ้นกู้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีความจาเป็นที่จะต้องระดมเงินทุนโดยการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดตราสารดังนี้
ประเภท

: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อย
สิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมี หรือไม่มี
ผู้ถือแทนผู้ถือหุ้นกู้

สกุลเงิน

: เงินบาท

จานวนเงินรวม

: ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
อายุ

: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
: ไม่เกิน 3 ปี

วิธีการจัดสรร

: เสนอขายในประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดย
อาจแบ่ ง ขายเป็ น รุ่ น เดี ย ว หรื อ หลายรุ่ น และ/หรื อ ในลั ก ษณะ
หมุ น เวี ย น (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก
ต่ า งหากจากกั น ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การขออนุ ญ าตจาก
หน่วยงานราชการใดๆที่เกี่ยวข้อง

การชาระคืนเงินต้น

: ทยอยคืนเงินต้นหรือชาระงวดเดียวเมื่อครบกาหนด

การไถ่ถอนก่อน
ครบกาหนดอายุ

: ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
กาหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
กาหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกใน
แต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/
หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
เงื่อนไขพิเศษ

: ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชาระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่
ได้รับอนุมตินี้ บริษัท สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตาม
จานวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชาระคืน

วัตถุประสงค์

: 1. เพื่อชาระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับพัฒนาโครงการปัจจุบัน และโครงการ
ใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทมี
อานาจดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การ
ก าหนดชื่ อ ลั ก ษณะการขายหุ้ น กู้ จ านวนหุ้ น กู้ ที่ จ ะออกขายในแต่ ละคราว ประเภทของหุ้ น กู้
หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาหนดอัตราดอกเบี้ย
วิธีการชาระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อ ง และมีอานาจในการ
ดาเนินการใดๆตามที่จาเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนาหุ้น
กู้ดั งกล่ าวไปจดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรัพ ย์ จดทะเบีย นกับ ตลาดหลั กทรั พย์ แ ห่ง ประเทศไทย หรื อ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรื อ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนิน การขออนุญาต
เปิดเผยข้อมูลและดาเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 43 ได้กาหนดให้การออกหุ้นกู้ของบริษัทให้เป็นไปตามมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี และก าหนดค่ า ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี
ประจาปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 120 ซึ่ง
กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ บริ ษั ท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ากั ด โดยนายพี ร ะเดช
พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ในปี 2558 (เป็นเวลา 1 ปี) หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6838 ซึ่งเคยได้รับการแต่ งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2554-2558 (เป็นเวลา 5 ปี) หรือ
นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ในปี 2549-2551และ ปี 2558 (เป็นเวลา 4 ปี) เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจาปี
2559
เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ใ นการตรวจสอบ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ปี 2559 กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจานวนเงิน 1,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2558 จานวน 60,000 บาท โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัท
ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จานวน 1,190,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จานวน 26,640 บาท
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ากั ด เป็ น บริ ษั ท สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยทั้ ง 2 แห่ ง
ของบริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจ
เม้ น ท์ จ ากั ด โดยในปี 2558 บริ ษั ท จ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี ร วม 2 บริ ษั ท ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท
สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จานวน 131,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่
ค่าพาหนะเดินทาง จานวน 1,854 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมทั้ ง ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
นายพี ร ะเดช พงษ์ เ สถี ย รศั ก ดิ์ หรื อ นางสาววั น นิ สา งามบั ว ทอง หรื อ นายพจน์ อั ศ วสั น ติ ชั ย
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีจานวน 1,250,000 บาท สาหรับค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
ความเห็ นคณะกรรมการ
เห็น สมควรเสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ถื อหุ้ นพิ จารณาอนุมั ติแ ต่ง ตั้ง ให้
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
แห่ ง บริ ษั ท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ากั ด เป็ น ผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ประจ าปี 2559 และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี
2559 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อย
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่
ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายสุธรรม
2. นายวิจติ ร
3. นายรังสรรค์

ชัชวาลวงศ์
วิชัยสาร
นันทกาวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้ว ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการที่ ค รบก าหนดออกตามวาระทั้ ง 3 ท่ า นดั ง กล่ า ว กลับ เข้า ด ารงต าแหน่ง อี กวาระหนึ่ ง
(รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
อนึ่ง ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจาปี 2558
และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ชื่อ บุค คลที่มี คุณ สมบัติ เหมาะสมเพื่ อเข้า รับ การเลื อ กตั้ งเป็น กรรมการล่ว งหน้า ก่อ นวั นประชุ ม
ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 (3) ได้กาหนดให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามลาดับ ลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึ ง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือ กตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ น
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือวาง
เป็ น หลั ก เกณฑ์ แ ละจะก าหนดไว้ เ ป็ น คราว ๆ ไป หรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน
แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ
และอยู่ ใ นระดั บ ที่ แ ข่ ง ขั น ได้ กั บ อุ ต สาหกรรม และสู ง เพี ย งพอที่ จ ะดู แ ลและรั ก ษากรรมการที่ มี
คุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดอัต รา
ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(ไม่มีค่าตอบแทนรายปีสาหรับกรรมการ)
3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
5. ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการ
6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ
7. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
8. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา
9. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
10. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
30,000
20,000
440,000
200,000
30,000
20,000
30,000
20,000

บาท ต่อครั้งการประชุม
บาท ต่อครั้งการประชุม
บาท ต่อปี
บาท ต่อคน ต่อปี
บาท ต่อครั้งการประชุม
บาท ต่อครั้งการประชุม
บาท ต่อครั้งการประชุม
บาท ต่อครั้งการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
กาหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอมา
การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 90 ได้กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ
อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่
กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่ อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ
จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดทารายงานประจาปี
(Annual Report) และรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้
จัดทารายงานประจาปี 2558 และรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2558 และ
รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2558 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซ.อัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 403, 401 และ 404 โทรสาร 0-2993-5089
อีเมล์ : ir@ncgroup.co.th
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ ท่ า นสามารถมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น หรื อ มอบฉั น ทะให้ ดร.พิ บู ล ย์ ลิ ม ประภั ท ร หรื อ นายกอบศั ก ดิ์
พงศ์พนรัตน์ หรือ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉั นทะที่แนบมาพร้อม
หนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2531-5533, 0-2993-5080-7 ต่อ 403, 401 และ 404

